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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Скъпи съграждани,
В навечерието на Нова-

та 2019 да си пожелаем 
промени към по-добро 
за всеки от нас, за всяко 
семейство, за цялата ни 
община, за народа ни. 
Искрено благодаря на 
всички Вас за положе-
ните усилия, за вярата в 
общия ни успех, за вза-

имното доверие и разби-
рателство през изминала-
та година, която бе щедра 
към нашата общност с 
признания и награди. 
Нека и през Новата годи-
на бъдем заедно не само 
на празници, но и в на-
шите ежедневни дела, 
защото любовта ни към 
нашия край умножава 

усилия ни и ни мотиви-
ра за нови постижения. 
Нека Новата година бъде 
мирна, здрава, плодонос-
на за всички. Нека ни е 
честита, скъпи мои съ-
граждани!

За много години! 
Георги Икономов, 

кмет на 
Община Банско

На Третите Годишни награ-
ди на Министерството на ту-
ризма, Банско отново получи 
приза в категорията „Община 
за планински туризъм 2018”. 

Наградата дойде след гласу-
ване на страницата на ресор-
ното министерство, като хи-
ляди потребители подкрепиха 
планинския град в конкурен-
цията на общините Самоков, 
Петрич и Сапарева баня.

Престижният приз бе полу-
чен от заместник-кмета Асен 
Кирицов, който поздрави 
всички участници в конкурса 
и разбира се, браншовото ми-

Банско е ТОП общината за 
планински туризъм за 2018

(Продължава на стр. 3)
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

С много музика и танци 
ще бъде посрещната Нова 
година в Банско на площад 
"Никола Вапцаров". На-
чалото на събитието, на 
което ще присъстват жи-
телите от Банско и ту-
ристите в курортния град 
е 23:30 часа. Народните 
песни, танците и забавле-
нията ще продължат ня-
колко часа. Специалното 
участие тази година е на 
Дафинка Димитрова. След 
края на празничната нощ, 
на 1 януари ще се постави 
началото на новогодишния 
кукерски карнавал.

Да посрещнем 
Новата година на 
площада в Банско

Концерт "Бяла Коледа" на 
пианистите от класовете по 
пиано с преподаватели Мари-
на Иванова и Христина Кадева 
прозвуча в читалище "Никола 
Вапцаров". Вълнение, очакване 

и радост превзеха препълнена-
та Тържествена зала. Началото 
бе поставено от Вокална гру-
па към СУ "Неофит Рилски" с 
ръководител Христина Кадева. 
Прозвучаха най-популярните 

коледни песни, пиеси от бъл-
гарски композитори, както и 
от световната класика. С песен 
за Коледа Александра Калчева 
отправи пожелания за весели и 
щастливи празници.

„Бяла Коледа“ в читалище 
„Никола Вапцаров“

На 11 и 12 януари 2019 г., 
от 18.00 в Читалище „Н. Ва-
пцаров“ – Банско, ще гостува 
мюзикълът „Да пееш под 
дъжда“. Спектакълът по 
едноименният холивуд-
сски филм, е премиерен за 
България, а в него звездно 
участие имат Орлин Го-
ранов и Мариан Бачев. 

Под режисурата на Борис 
Панкин, „Да пееш под дъ-
жда“ оживява на българска 
сцена по мотиви от вечния 
филм на Метро Голдуин 
Майер. Представлението 
на Държавна опера Ва-
рна, под диригентството 
на Страцимир Павлов, е 
едно романтично и носталгич-
но дежа вю за ерата на нямото 
кино и разбира се, за любовта. 
В главните роли на филмовата 
звезда Дон Локууд и неговия 
приятел Козмо Браун, който 
първо заплита, а после разпли-
та сюжетната интрига, блестят 
Орлин Горанов и Мариан Бачев. 
Изключително артистични са 
претендентките за сърцето на 
Дон Локууд - Сребрина Соко-
лова и Лилия Илиева, в роли-
те съответно на филмовата му 

партньорка, капризната Лина 
Ламонт и талантливата драма-
тична актриса Кати Селдън, 

която в крайна сметка не само 
измества Лина от екрана, но 
спечелва и любовта на филмо-
вия красавец. 

И както във всеки филм, така 
и тук антуражът от режисьори, 
асистенти и прочие задължите-
лен персонал, е впечатляващо 
голям. Никак не му е лесно на 
продуцента Ар Еф Симсън, в 
изпълнение на комичния актьор 
от Варненския театър Пламен 
Георгиев, нито пък на учите-
ля по правоговор Кармайкъл, в 

чийто образ певецът Нейчо Пе-
тров – Реджи направо заслужа-
ва диплома за логопед. 

Оперните, драматични и ба-
летни артисти пеят, танцуват и 
присъстват толкова органично 
от началото до края на спек-
такъла, че е трудно да позна-
еш кой артист от кое сценич-
но изкуство идва. Автори на 
хореографията са Боряна Се-
чанова и Мариана Крънчева, 
сценографията е дело на Иван 
Токаджиев, костюмите са на 
Анна-Мария Токаджиева, а за 
мултимедията се грижи „Бюро 
за пространствени решения“. 

ОЧАКВАЙТЕ Държавна опе-
ра Варна в Банско и през март с 
нейните най-нови балетни спек-
такли "Пепеляшка" на 21 март, 
18:00 и "Лебедово езеро" на 22 
март, 18:00, НЧ "Н. Вапцаров".

Резервации и продажба на би-
лети:

Посетителски информацио-
нен център , тел.: 0749 88580 / 
0888 251095

НЧ “Н. Вапцаров“ – гр. 
Банско, тел.: 0882521052, 
0885402424 (от 9 януари, на ка-
сата на читалището)

онлайн: www.eventim.bg

Мюзикълът „Да пееш под дъжда“
гостува в Банско през януари
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ФОТООКО

нистерство за добрата инициа-
тива.

„Благодаря на министър Ан-
гелкова и нейният екип затова, 
че създадоха Годишните награ-
ди в туризма. Конкурсът отли-
чава добрите практики, дес-
тинации, събития и иновации, 
като по този начин стимулира 
отличниците и мотивира оста-
налите да положат още усилия. 

Но преди всичко благодаря на 
всички хора, които дадоха своят 
глас за Банско. 

Планинският курорт неедно-
кратно доказа своята класа, но 
уверявам всички, че това само 
ни задължава да продължим да 
работим още по-усилено за раз-
витието на курорта” допълни 
той.

Церемонията се проведе в 
Централния Военен Клуб, и 
бе домакинствана от министър 
Николина Ангелкова, в при-
съствието на председателят на 
44-то Народно събрания Цвета 
Караянчева, министърът на тру-
да и социалната политика Бисер 
Петков, министърът на младе-

жта и спорта Красен Кралев, 
посланици, народни представи-
тели и други.

Банско е ТОП общината за 
планински туризъм за 2018

(Продължение от стр. 1)

Посланикът на Ирландия в 
България, Майкъл Форбс, про-
веде работна среща с ръковод-
ството на Община Банско. В 
навечерието на активния турис-
тически сезон, той дискутира 
със заместник-кмета Асен Ки-
рицов и секретаря Иван Кадев, 
актуални въпроси, свързани с 
пребиваването на ирландските 
граждани в Банско.

„Това е моето първо посеще-
ние в Банско, откакто съм по-
сланик в страната. Първото до-
бро впечатление, което получих 
от вашия град е, че е много чист 
и поддържан град” сподели ди-
пломата по време на срещата.

Обсъдени бяха проблемите, 
които срещат собствениците 
на апартаменти в Банско по от-
ношение на менажирането им, 

както и при определянето на 
дължимите такси за поддържа-
нето на недвижимата собстве-
ност. 

„Приветствам активността 
на г-н Форбс да посети курорта 
ни, за да обсъдим заедно какво 
може да се подобри по отноше-
ние на пребиваването на чужди 
граждани тук. Въпреки, че не е 
възможна пряка намеса в рабо-
тата на частния сектор, публич-
ните власти имат лостовете да 
упражняват влияние, да бъдат 
посредниците, които да подпо-
магат разрешаването на различ-
ни спорове” заяви г-н Кирицов 
в края на работното посещение 
и покани посланика отново да 
посети Банско по време на Све-
товната купа по ски през февру-
ари 2019 г.

Ирландският посланик 
Майкъл Форбс

на посещение в Банско

Община Банско взе участие 
в Международното туристи-
ческо изложение Greek Tourism 
Expo в Атина, Република Гър-
ция, което се проведе от 7 до 
9 декември в Metropolitan Expo. 

На форума присъстваха над 
250 изложители и професио-
налисти от бранша, бяха про-
ведени около 5200 B2B срещи.

Община Банско, която 
участва за трети път, бе 
представена като атрактив-

на туристическа дестинация, 
а на посетителите бяха пред-
ложени брошури на гръцки 
език и рекламни сувенири.

На част от срещите, в кои-
то участваха представите-
лите на общината и турис-
тическия бранш Банско бе 
представена като целогодиш-
на дестинация с много различ-
ни аспекти и преимущества.

Освен с приоритетните 
ски, природен и фестивален 

туризъм на туристическите 
агенти и туроператори бяха 
представени възможности-
те на нашия район и за други 
видове туризъм - като култур-
но-исторически, MICE, СПА/
Уелнес, религиозен, конгресен 
и др.

Основен акцент в предста-
вянето на Банско, разбира се, 
е ски зоната, която е едно от 
големите предимства на на-
шия град.

Цветан Найденов и Светослав 
Атанасов, и Костадин Коюв са 
трима млади енту-
сиасти, обединени 
от инициативата 
“Оцеляване с ка-
уза - Пирин”. В 
подкрепа на потре-
бителите на Защи-
тените жилища в 
гр. Банско, те имат 
за цел да пока-
жат може ли да се 
оцелее без вода и 
храна на минусови 
температури в Пи-
рин. В поредица от 
пет епизода „оце-
ляващият” Цветан 
Найденов трябва да 
пресече Пирин и да 
достигне до “Защи-
тени жилища 1 и 2” в град Бан-
ско, само с дрехите на гърба си; 
нож; ферородна запалка; сни-
мачна техника; раница с прови-
зиите за Защитените жилища; 

БЕЗ вода; БЕЗ храна.
Във всеки епизод ще бъдат 

показвани използваните от него 
техники за оцеляване, природ-
ните забележителности през 
които минава и информация за 
учреждението, до което трябва 

да достигне и да “достави про-
визиите”. А провизиите всъщ-

ност са зимна екипировка за 
хората с увреждания, дарени 
от добри хора. 

Целият проект ще бъде за-
снет за 26 часа, като се има 
предвид, че пренощуването 
на “оцеляващият” ще бъде 
на открито в природата. Ос-
новни партньори са община 
Банско и Организацията на 
българските скаути, пълно-
правен член на Световната 
организация на скаутското 
движение. 

Всички желаещи да се 
включат в благотворителния 
проект могат да се свържат 
с WITTOSURVIVE на сайта 
им или във Фейсбук. /Пенка 
Момчилова//АМ/.
Сайт на каузата - https://

w w w . w i t t o s u r v i v e . c o m /
ocelqvaneskauza-pirin/

Youtube канал - https://www.
youtube.com/c/wittosurvive

Без вода и храна 
в Пирин в помощ 

на хората с увреждания



4ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

В България празникът Рож-
дество Христово е продълже-
ние на празника Бъдни вечер 
– последният ден от великите 
пости, който започва от полу-
нощ с обичая коледуване. В 
него участват коледари – мъже 
– ергени, годеници и по-млади, 
скоро женени мъже.

Подготовката им започва от 
Игнажден. Тогава разучават 
коледните песни, създават се 

коледарските групи, определя 
се водача на групата, който е 
по-възрастен и женен. Облече-
ните празнично коледари са с 
накичени с китки калпаци, а в 
ръцете си носят „шарени тоя-
ги“.

Времето за коледуване е стро-
го определено от традицията — 
от полунощ до изгрев слънце на 
Коледа. В народните представи 
тогава се появяват каракон-
джули, таласъми други свръх-
естествени същества. Вярва се, 
че коледарите със своите песни 
имат силата да ги прогонят.

Те обхождат домовете на 
групи, като тръгват винаги в 
източна посока. Във всеки дом 
изпълняват песни за прослава 

на стопаните и благопожелание. 
Стопанинът кани около трапе-
зата младите мъже и ги черпи с 
вино и ракия, а после момата ги 
дарява с вит кравай. Даряват ги 
още с пари, месо, боб, брашно, 
вино и др.

Коледарите си избират цар, 
или станеник — млад мъж, кой-
то знае коледарските песни, има 
артистична душа, щедра ръка и 
добро сърце.

Обикновено групите от коле-
дари се състоят още от старец, 
баба, трохобер,гайдар и певци. 
Старецът и бабата разсмиват, 
трохоберът събира даровете, 
гайдарът свири, четниците пеят. 
В някои райони коледарите се 
правят на котараци, мяукат и 
известяват за пристигането си. 
Момците коледари са облечени 
празнично, като за голям студ, 
какъвто обикновено е, с калпа-
ци, окичени с наниз пуканки и 
китка от чемшир, с геги в ръце. 
Навсякъде по къщите ги чакат 
с радост, освен ако мъка някоя, 
смърт или болест не са сполете-
ли дома.

От полунощ до сутринта коле-
дарите обикалят домовете, пеят 

коледни песни с пожелания за 
здраве, щастие в семейството 
и богата реколта, а домакините 
ги даряват с коледарски кравай. 
Първо се тръгва от къщата на 
най-личния човек в селището 
— кмета , попа или даскала. До-
макинът посреща коледарите с 
кравай и пара.

Домакинята пък дава жито, от 
което коледарите трябва да по-
ръсят из къщата, за да се народи 

през идващата година. На някои 
места, ако в къщата има мома за 
женене, тя приготвя специален 
писан кравай за любимия си. 
После всички писани краваи се 
излагат на обществено място, за 
да се оценят кой колко струва и 
да ги откупят с наддаване. Все-
ки момък откупува кравая на 
момичето си. Ако в някоя мома 
са влюбени повече момци, те 
наддават помежду си.

Пеят се песни за всеки от се-
мейството — от най-възрастния 
(както по старшинство, така и 
по уважение) до най-малкия. 
Песните са за здраве и дълъг 
живот, за имот, берекет (плодо-
родие и благополучие), късмет, 
любов, щастие и добра среща, 

за радост, игри и веселия.
Коледарските песни нямат 

чет, но особено обичани са тези 
за прекрасни девойки. Юначни 
момци препускат с коне вихро-
гони и надбягват слънцето, го-
нят сури елени, сражават се с 
турски войски, слизат в долния 
свят, за да си изведат оттам лю-
бима. Видно място в песните 
заемат пожеланията и благосло-
виите.

Една от основните цели на 
коледуването е да се оповестят 
раждането на ново състояние 
на Вселената, подреждането и 
организирането на света. Затова 
в голяма част от коледарските 
песни е запазен образът символ 
на световното дърво, а предска-
заното в тях звучи съдбовно.

Около огъня коледарите пеят 
песните си и наричат за добро, 
радост и късмет. От силата на 
огъня очакват изреченото да се 
сбъдне.

Бъдникът, както и огънят 
също е магически. На някои 
места, когато той почне да до-
гаря, извеждат мъжката челяд 
навън и около огнището остават 
само невестите – да се раждат 

все женски животни от стоката. 
Трески от бъдника се закопават 
в лозята за плодородие и добро 
вино, или се хвърлят в реката за 
здраве и дълъг живот. От бъдни-
ка се оставя и по една недогоря-
ла главня, която всяка вечер от 
Коледа до Йордановден се пали 
и се гаси с вино – да предпазва 
от болести домашните животни.

Трапезата и на 25 ти декем-
ври не се вдига цял ден. Пепел-

та се пази през 
всичките дни 
от Игнажден до 
Йордановден, а 
после се събира 
и служи за лек на 
различни боле-
сти през цялата 
година. Когато 
домакинът ста-
не от трапезата, 
ходи приведен, за 
да са така приве-
дени до земята и 
отрупани с плод 
клоните на дър-
ветата.

На плодни-
те дръвчета се 
връзва слама, за 
да раждат. Чес-
то стопанинът 
или малко момче 
люто се закан-
ват на дърветата, 
които не дават 
достатъчно плод, 
а после някой 
ги успокоява — 
„Недей, от дого-
дина ще родят“, 
като се е вярвало, 
че наистина за-
почват да раждат.

Днес възраст-
ните хора още 
помнят старин-
ните сурвакарски 
благословии:

„Да сте живи,
живи и здрави

за много години!
До пета, до 

шеста,
до седма, до 

осма,
девета, десета —

до сто и петдесета!“

Или

„Сурва, сурва година,
здрава, здрава гърбина
златен клас по нивята
сладък плод за децата
вечен мир по земята!“
„Сурва, сурва година,

весела година!
Едър клас на нива

голям грозд на лоза,
жълт мамул на леса,

пълна къща с коприна,
червена ябълка в градина,
живо-здраво до година,

до година, до амина!

Коледуване и коледари
ЗА БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ КОЛЕДУВАНЕ
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Колеж ABC 
организира

курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

Обратното броене до Нова 
година започна. Скоро ще ви-
дим кадри с пищни фойерверки 

от цялото земно кълбо. Няма 
съмнение, 
че Нова 
година е 
п р а з н и к , 
който се е 
възприел в 
цял свят и 
обединява 
хората. Той 
няма нищо 
общо ре-
лигия или 
етническа 
п р и н а д -
л е ж н о с т 
– просто 
първи яну-
ари идва 
по едно и 
също вре-
ме нався-
къде.

Но знае-
те ли защо 
точно тога-
ва? За рим-
ляните но-
вата година 
е започвала 
от 1 април. 
Но през 
153 г. пр. 
Хр. избух-
ва голямо 
в ъ с т а н и е 
п р о т и в 
р и м с к а -
та власт 
в Иберия, 
което нала-
га отлагане 
до следващия 1 януари. Този 
прецедент се превръща в тра-
диция. На 1 април започва да се 
празнува „лъжливата“ нова го-
дина и постепенно този ден се 
превръща в празник на шегите 
и смеха. Но това е европейска 
традиция, която се разпростира 
по света едва през 20-ти век. И 
до днес много народи отбеляз-
ват и собствените си празници.

 
ИЗТОЧНА АЗИЯ ПРАЗНУВА 

ОТ ЯНУАРИ ДО МАРТ

Източна Aзия е един от 
регионите на света, който 
най-ревностно защитава свои-

те традиции. Китайската нова 

година вероятно е втората по 
популярност в световен мащаб, 
най-малкото заради големия 
брой китайци. Тя се пада меж-
ду 21 януари и 21 февруари. 
Китайският календар е един от 
най-сложните в света, отчитай-
ки неговите цикли от по 60 го-
дини. Нова година за корейците 
и виетнамците съвпада с тази на 
китайците, но обичаите, свърза-
ни с празнуването, са доста раз-
лични. До средата на 20-ти век 
японците също са правили ком-
пания на тези народи в празнен-

ствата, но днес почти изцяло са 
приели 1 януари. В Тибет про-
дължават използват уникален 

лунен календар, според който 

началото на годината – нарече-
но Лосар – може да се окаже чак 
през март. Празникът е важен 
за националната идентичност 
на тибетците, които държат да 
се разграничат от китайската 
власт.

 
ИСЛЯМСКИЯТ СВЯТ ПРАЗ-

НУВА ДВА ПЪТИ

Мюсюлманите празнуват 
винаги на първия ден на своя 
месец Мухарем. Техният кален-
дар обаче се състои от 12 лун-

ни месеца или общо 354 дни. 
Това означава, че всяка година 
те се движат с 11 дни назад от 

официално при-
етия Григори-
ански календар. 
На 3 октомври 
тази година ис-
лямският свят 
посрещна нова-
та 1438 година. 
1439 ще дойде 
на 22 септември 
2017. Получа-
ват се и забавни 
куриози. Напри-
мер – през 2008 
мюсюлманите 
по света отбеля-
заха Нова година 
2 пъти – на 11 
януари и на 29 
декември. Този 
календар може 

да ни изглежда странен, но се 

използва като основен в свръх-
религиозни страни като Саудит-
ска Арабия. По-светски настро-
ените хора обръщат по-голямо 
внимание на 1 януари, което 
предизвиква сериозен отпор в 
консервативните среди.

 
НАРОДИТЕ В ИНДИЯ 

ПРЕДПОЧИТАТ АПРИЛ

Индия всъщност е мозайка от 
стотици етнически групи, всяка 
от които може да се похвали с 
уникални празници. Въпреки 

голямото разнообразие, повече-
то са се насочили към месец ап-
рил за своите празненства. Aко 
трябва да сме по-точни – 13, 14 
и 15 са най-популярните дати. 
Нова година е един от много 
фестивали, които се провеждат 
през пролетта в Индия. Непал 
също празнува в този период, в 
продължение на цели 4 дни  – от 
12 до 15 април. Бангладеш праз-
нува 14 и 15 април, като тради-
ционно същото правят и бен-
галците, живеещи в Индия. В 
Пакистан се следи основно мю-
сюлманския календар, но много 
етнически общности са запази-
ли и пред-ислямските традиции 
и също отбелязват празниците 
през април. Три дни празнуват 
и в Бирма – от 13 до 16 април. 
Шри Ланка пък избира само 
един ден, но пак има особеност 
– там всяка година се редуват 15 
или 16 април.

Нова година по света
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

КМЕТСКА ГОЗБА
21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

100 години от смъртта на 
епископ Лазар Младенов 
(04.03.1908г.)

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти
1 бр. пиле
1 глава лук

7-8 скилидки чесън
50 г пушен бекон
2-3 с.л. горчица
3-4 бр. наденички
2 дафинови листа
120-150 мл бяло вино
сол, черен пипер
3/4 ч.ч. бульон
1 с.л. брашно
зехтин или олио

Начин на приготвяне
Пилето се нарязва на малки 

порции, които се запържват в 
малко олио. Изважда се месо-
то и се осолява, а в мазнината 

се за-
п ъ р -
ж в а т 
наря -
з а н и -
те на 
дреб -
н о 
л у к , 
чесън 
и бе-
к о н . 
Всич-
ко се 
прех -
върля 
в тен-
д ж е -

ра и се покрива с горчицата. 
Отгоре се нарежда наденица-
та, нарязана на кръгчета и се 
прибавят дафиновият лист, 
черен пипер, виното и бульо-
на. Задушава се на слаб кот-
лон и под капак до омекване 
на месото. Сосът се сгъстява 
с брашното и се оставя на 
котлона още 5-10 минути. 
Сервира се с гарнитура варе-
ни картофи, пюре или заду-
шени зеленчуци.

Банско разказва своята зимна приказка
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Държите нещата в свои ръце. Ако 
направите решаващата крачка, скоро 
ще получите независимостта, за която 
мечтаете. Може да става дума за рабо-
тата, а може да се отнася и за нещо, с 
голямо значение за вас.

Периодът е изпълнен с много и 
най-различни събития, неочаквани не-
приятности и също толкова неочаквани 
шансове. Във всички случаи най-ва-
жното е да бъдете спокойни и да не 
позволите да ви извадят от равновесие.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли и 
възможни усложнения. В любовта сте 
подвластни на илюзии.

Предчувствието никога не ви е лъ-
гало, послушайте вътрешния си глас и 
сега. Не става дума за обичайните дел-
нични проблеми, а за нещо със специ-
ално значение. Вслушайте се в съветите 
на околните, в тях е ключът към успеха.

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. 
Днешните новини и събития внасят 
промени в плановете ви.

Главното е да отличавате фактите от 
измислиците, реалното от желаното, 
осъществимото от неосъществимото. 
Сегашните събития са противоречиви, 
отваряйте широко очите си, защото са 
възможни всякакви изненади.

Достигнали сте до важен момент, така 
че не позволявайте никакви препятствия 
да попречат на устрема ви. Настъпва 
решаващата фаза, свързана с нови въз-
можности или освобождаване от стари 
проблеми. Някои се стягат за път.

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. Не-
обходимо ви е време, докато си изработи-
те ясно становище и добиете увереност в 
себе си. Става дума за бъдещето на нещо 
важно за вас.

Ето го периодът на изненадите. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мне-
ние или да правите каквото и да било, без 
да обмислите ситуацията докрай.

Играйте само на сигурно и бъдете 
предвидливи. Осъществяването на пла-
новете ви се отлага по независещи от 
вас причини, така че не ви остава нищо 
друго, освен търпеливо да изчакате 
по-добро време. Домашни тревоги.

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Зато-
ва нека вашата вяра прерасне в дълбока 
увереност и нагласата за победа ще ви 
отведе до целта. Но вкъщи атмосферата 
е напрегната.

Още веднъж проверете истинността 
на намеренията и разчетите си. Така ще 
уточните, а нищо чудно и да смените 
своята стратегия. Събитията внасят про-
мени в плановете ви. За някои най-важно 
е пътуване.

24 Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин, българин. (Бъд-
ни вечер) (Утреня, Царски часове, Вечерня със св. Вас. лит.)

25 † Рождество Христово. (Утреня и св. Злат. лит.) (Всичко 
на празника)

26 † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. 
Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий. (Блажи се)

27 † Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор 
Начертаний. (Стефановден)

28 Св. 20 хиляди мчци, изгорени в Никомидия. (Блажи се)
29 Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити от Ирод във 

Витлеем. Преп. Маркел
30 † Неделя след Рождество Христово. Св. мчца Анисия
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Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас
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